
CONSILIUL LOCAL 
AL MUNICIPIULUI CÂMPINA 

  JUDEŢUL PRAHOVA 
 

 PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind acordarea titlului de „Cetăţean de onoare  

al Municipiului Câmpina”, d-rei Georgeta Popescu 
 

 Având în vedere referatul de aprobare nr.3.908/12 februarie 2020 al           
d-lui ing.Tiseanu Horia Laurenţiu - Primarul Municipiului Câmpina, prin care 
propune acordarea titlului de „Cetăţean de onoare al Municipiului Câmpina”,            
d-rei Georgeta Popescu; 
 Ținând seama de: 
 - raportul  nr.4.086/14 februarie 2020, promovat de Serviciul administraţie 
publică locală, agricol, relații cu publicul, arhivă din cadrul Primăriei Municipiului 
Câmpina; 
 - avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului 
Câmpina, respectiv Comisia administraţie publică locală, juridic, relaţii cu publicul, 
servicii și comerț, muncă și probleme sociale, spațiu locativ, ş.a.m.d.;   
 - avizul Secretarului General al Municipiului Câmpina, înregistrat sub 
nr.4.088/14 februarie 2020; 
 În baza capitolului ”Recunoașterea contribuției cetățenilor la rezolvarea 
problemelor colectivității” din Statutul Municipiului Câmpina, aprobat prin H.C.L. 
nr.8/28 ianuarie 2016; 
 În conformitate cu prevederile:  
 - art.6, alin.(3), art.30, alin.(1), lit.”c” din Legea nr.24/2000 privind normele 
de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată și 
completată; 
 - art.129, alin.(13) din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ; 
 În temeiul art.196, alin.(1), lit.”a”, coroborat cu art.139, alin.(1) din O.U.G. 
nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ, 
 

Consiliul local al Municipiului Câmpina adoptă prezenta hotărâre. 
 

Art.1 – Acordă titlul de „Cetăţean de onoare al Municipiului Câmpina”,          
d-rei Georgeta Popescu, pentru contribuţii deosebite în dezvoltarea Municipiului 
Câmpina pe plan sportiv și la dezvoltarea mișcării sportive locale. 

Art.2. – Diploma care atestă calitatea de ”Cetățean de onoare al Municipiului 
Câmpina” va fi acordată într-un cadru festiv organizat în ședința ordinară a 
Consiliului local al Municipiului Câmpina din luna februarie 2020. 

Art.3. - Prezenta hotărâre se comunică: 
- Instituţiei Prefectului judeţului Prahova; 
- Primarului Municipiului Câmpina; 
- Serviciului administraţie publică locală; 
- D-rei Georgeta Popescu. 

 

Preşedinte de şedinţă,                  Contrasemnează, 
        Consilier,           Secretar General, 
                                                                               jr.Moldoveanu Elena 
Câmpina, __ februarie 2020   
Nr. ___            



         
      ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA        
MUNICIPIUL CÂMPINA 
      P R I M A R 
Nr. 3.908/12 februarie 2020 
 

 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetăţean de onoare al 

Municipiului Câmpina”, d-rei Georgeta Popescu 
 

 Subsemnatul ing.Tiseanu Horia-Laurențiu, în calitate de Primar al 
Municipiului Câmpina, în conformitate cu prevederile art.136, alin.(1) și alin.(2) din 
O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ și art.6, alin.(3) și art.30, 
alin.(1), lit.”c” din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, modificată și completată, supun analizei și 
aprobării Consiliului local proiectul de hotărâre privind acordarea titlului de 
„Cetăţean de onoare al Municipiului Câmpina”, d-rei Georgeta Popescu. 

Sportiva Georgeta Popescu s-a nascut la 13 aprilie 2002, in Municipiul 
Câmpina. A urmat cursurile Scolii Gimnaziale nr.3, din cartierul Voila, iar acum 
este eleva a Liceului Tehnologic „Constantin Istrati”, in clasa a XII-a. 

In clasa a VII-a a fost selectionata la Clubul Sportiv Scolar „Constantin 
Istrati” din Campina, la atletism, in grupa de pregatire a doamnei antrenor Jenica 
Bran. 

Eleva Popescu Georgeta s-a pregatit la probele saritura in lungime si alergare 
pe distanta de 60 m, la inceputul pregatirii sportive, apoi la saritura in lungime si 
aruncarea cu sulita. A participat la Cupa Satelor si la concursuri locale. A ocupat 
locul I la concursul de atletism „Cupa Luca Henegar”, organizat de Consiliul Local 
si Primaria Municipiului Campina, la proba saritura in lungime, la categoria de 
varsta Juniori III. 

In anul 2017 a fost selectionata pentru sporturile de iarna la Clubul Orasenesc 
Sinaia, al Ministerului Tineretului si Sportului, de catre antrenorul Popescu Cezar. A 
fost introdusa la sportul bob. Initial s-a pregatit la cursele de bob de doua persoane, 
ulterior si datorita calitatilor fizice, in special rezistenta, s-a pregatit in proba de 
monobob, junioare. 

A participat la Cupa Federatiei si la Cupa Arges, vara, in 2017, 2018 si 2019. 
Inca din septembrie 2017 a fost inclusa in lotul olimpic pentru pregatire 

sportiva. A urmat stagii de pregatire in Austria, Norvegia, Elvetia si Germania. 
Sportiva Georgeta Popescu a obtinut rezultate remarcabile: campioana 

nationala vara si iarna la monobob junioare in anii 2017, 2018 si 2019. 
Consiliul Executiv al Comitetului International Olimpic a decis, in 2018, sa 

adauge monobobul in programul Jocurilor Olimpice de Iarna, Beijing 2022.  
Pentru a participa la Jocurile Olimpice pentru Tineret de iarna de la Lausanne 

din 2020, Georgeta Popescu a participat la concursuri de calificare in Germania (2) 
si Norvegia (2), in 2019 si 2020. 

In ianuarie 2020, Georgeta Popescu a cucerit medalia de aur la monobob la 
Jocurile Olimpice pentru Tineret - Lausanne 2020, primul titlu pentru Romania în 
Elveţia. 

 



 
 
Pentru contributia deosebita in dezvoltarea municipiului in plan sportiv si 

pentru promovarea Campinei in afara tarii, propun conferirea titlului de „Cetăţean 
de Onoare al Municipiului Câmpina”, in semn de cinstire si apreciere a calitatilor si 
rezultatelor, sportivei GEORGETA POPESCU.  
 Cadrul legal aplicabil: 
 - prevederile ”punctului Recunoașterea contribuției cetățenilor la rezolvarea 
problemelor colectivității” din Statutul Municipiului Câmpina, aprobat prin H.C.L. 
nr.8/28 ianuarie 2016; 
 - prevederile art.129, alin.(13) și ale art.196, alin.(1), lit.”a”, coroborat cu 
art.139, alin.(1)  din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ. 
  
 
 
 
 

PRIMAR, 
ing.Tiseanu Horia Laurenţiu 

 
 
 
 
 
 
 

edit.I.G.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Serviciul adminstraţie publică locală, agricol, relaţii cu publicul, arhivă 
Nr.____/___  februarie 2020 
 
 
 
 

RAPORT  
 

Văzând referatul de aprobare nr.3.908/12 februarie 2020 al d-lui ing.Tiseanu 
Horia Laurenţiu - Primarul Municipiului Câmpina, prin care propune acordarea 
titlului de „Cetăţean de onoare al Municipiului Câmpina”,  d-rei Georgeta Popescu, 
pentru contribuţia la dezvoltarea mișcării sportive locale, fac următoarele precizări: 

Titlul de cetăţean de onoare poate fi conferit de către Consiliul local în semn 
de cinstire a unor personalităţi cu o contribuţie deosebită în dezvoltarea 
Municipiului pe plan cultural, sportiv, social, ştiinţific, economic, politic, pe baza 
criteriilor prevăzute în Statutul Municipiului Câmpina, aprobat prin H.C.L. nr.8/28 
ianuarie 2016, acestea fiind: 

”- contribuţii la promovarea Municipiului Câmpina în afara ţării; 
- contribuţii la extinderea relaţiilor economico-sociale, culturale şi de orice 

fel ale Municipiului Câmpina cu străinătatea; 
- contribuţii la dezvoltarea mişcării sportive locale, în domeniul vieţii 

sociale, economice si culturale; 
- activităţi publicistice remarcabile;  
- merite deosebite în activitatea de gospodărire, înfrumuseţare şi dotare a 

Municipiului”. 
Serviciul administraţie publică locală, agricol, relaţii cu publicul consideră că  

sunt îndeplinite condiţiile minimale impuse de Statut în vederea acordării titlului de 
”Cetăţean de onoare” d-rei Georgeta Popescu. 

 
 
 

 Serviciul 
administraţie publică locală, agricol, relaţii cu publicul, 

Iordache Gabriela 
  
 
 
 
 
 
edit.I.G. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                               



 
 

SECRETAR GENERAL 
Nr.4.088/14 februarie 2020 

 
 
 

A V I Z 
 
Secretarul General al Municipiului Câmpina, Județul Prahova, abilitat de 

dispozițiile art.243, alin.(1), lit.“a” din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul 
administrativ, analizând prin prisma actelor normative și administrative proiectul de 
hotarâre inițiat, care are la bază referatul de aprobare nr.3.908/12 februarie 2020, 
formulat de ing.Tiseanu Horia Laurențiu – Primarul Municipiului Câmpina; 
  Având în vedere raportul nr.4.086/14 februarie 2020, promovat de Serviciul 
administraţie publică locală, agricol, relații cu publicul, arhivă din cadrul Primăriei 
Municipiului Câmpina; 
 acordă AVIZ FAVORABIL, din punct de vedere al legalității, proiectului 
de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetăţean de onoare al Municipiului 
Câmpina”, d-rei Georgeta Popescu, motivat de prevederile: 
 - capitolului ”Recunoașterea contribuției cetățenilor la rezolvarea problemelor 
colectivității” din Statutul Municipiului Câmpina, aprobat prin H.C.L. nr.8/28 
ianuarie 2016; 
 - art.6, alin.(3), art.30, alin.(1), lit.”c” din Legea nr.24/2000 privind normele 
de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată și 
completată; 
 - art.129, alin.(13) și ale art.196, alin.(1), lit.”a”, coroborat cu art.139, din 
O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ. 
  
  
 
  

SECRETAR GENERAL, 
jr.Elena Moldoveanu 

 
 
 
 
 
edit.I.G.      
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